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H O T A R A R E 
 

             Priveste:    modificarea si completarea HCL nr. 54/  2012 privind acordarea de facilitati 
unor categorii de persoane pentru transportul public local de  calatori in 
municipiul Alexandria 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 
            -          expunerea de motive nr. 26933/ 27.11.2012 a doamnei Consilier local Brosteanu 

      Mioara Andreea; 
- raportul comun de specialitate nr. 26934/ 27.11.2012 al Directiei Buget Finante 
Taxe si Impozite si Directiei Administratia Publica Locala din cadrul Primariei 
municipiului Alexandria; 
-         prevederile HCL nr. 54/  2012 privind acordarea de facilitati unor categorii de 
persoane pentru transportul public local de  calatori in municipiul Alexandria; 
- prevederile art. 59 , art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de 
tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative , republicata , modificata si 
completata; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 
92/2007  a serviciilor de transport public local; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria;  
-        prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare; 

            -        prevederile art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare 

      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b,  din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

   Art. 1.    Se modifica si se completeaza art.1  din HCL nr. 54/  2012 privind acordarea de 
facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de  calatori in 
municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

 



           ,, Art.1.Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public de calatori ale SC Transloc 
Prest SRL Alexandria pentru  urmatoarele categorii de persoane, care au domiciliul pe 
raza municipiului Alexandria: 

 
 Veteranii si vaduvele de razboi 
 Luptatorii pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 
 Copiii cu handicap accentuat 
 Copiii cu handicap grav 
 Adultii cu handicap accentuat 
 Adultii cu handicap grav 
 Asistentii personali ai persoanelor cu handicap 
 Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ; 
 Pensionarii in raport cu plafonul pensiei, iar cuantumul pensiei pana la care acestia  pot 
beneficia de gratuitate este stabilit  la valoarea punctului de pensie aprobat conform 
prevederilor legale in vigoare, respectiv 732,8 lei; 
 Elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, 
municipiul Alexandria si frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului 
Alexandria.’’ 
 

Art. 2.   Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/  2012 privind acordarea de facilitati unor categorii 
de persoane pentru transportul public local de  calatori in municipiul Alexandria, raman 
neschimbate. 

 Art. 3.  Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , 
Directiei Buget Finante Taxe si impozite, Serviciului  public de interes local AASPS 
Alexandria si SC Transloc Prest SRL Alexandria, pentru  cunoastere si punere in aplicare 
.  
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